
 

 

فهناك  ---فً البداٌة ٌجب أن نعلم أن لٌس كل طفل ٌعانً من وجود مشاكل دراسٌة هو طفل ٌعانً من صعوبات بالتعلم        

الكثٌر من األطفال الذٌن ٌعانون من البطء فً اكتساب بعض أنواع المهارات والن النمو الطبٌعً لألطفال ٌختلف من طفل آلخر 

 ة تعلٌمٌة للطفل ٌظهر فٌما بعد على أنه فقط بطأ فً عملٌة النمو الطبٌعٌة،فأحٌانا ٌكون ما ٌبدو أنه إعاق

وهناك عدة أنواع من صعوبات التعلم ، قد تكون موجودة بشكل انفرادي أو أكثر من واحدة منها، لها تصنٌفات وتقسٌمات    

 :متعددة، سنوجز بعضها للتوضٌح وهً

o  دسلكسٌا -عسر القراءة(Dyslexia) 

o دسجرافٌا -تابة عسر الك (Dysjraprhia) 

o  دٌسفٌزٌا -عسر الكالم Dysphasia)  ) 

o  دسكالكولٌا -صعوبة إجراء العملٌات الحسابٌة  -عسر الحساب(Dyscalculia) 

o  دسبراكسٌا -خلل فً التناسق Dyspraxia)) 

o  دٌسوروجرافً -صعوبات التهجبة ( Dysorhographly ) 

o صعوبة التركٌز - Attention Deficit Disorder 

o فرط الحركة وقلة االنتباه Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 

o مشكلة العتمة Scotopic Sensitivity Syndrome 

  

 ما هً تقسٌمات وأنواع اإلعاقات التعلٌمٌة ؟

 -: ٌمكن تقسٌم اإلعاقات التعلٌمٌة إلى ثالثة أنواع ربٌسٌة هً

o المً واللغوياضطرابات النمو الك  

o اضطرابات المهارات األكادٌمٌة  

o ًاضطرابات أخرى مثل اضطرابات التوافق الحرك  
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  أوالً: اضطرابات النمو الكالمً واللغوي

اضطرابات الكالم واللغة من المؤشرات المبكرة لوجود صعوبات التعلم، واألشخاص الذٌن ٌعانون من اضطرابات الكالم     

لدٌهم صعوبة فً إخراج أصوات الكالم واستخدام اللغة المنطوقة فً المحادثة والحواروفهم ما ٌقوله اآلخرون،  واللغة ٌكون

 -: وحسب نوع المشكلة فإن التشخٌص المحدد ٌكون إما

o  ًاضطراب إخراج الكالم النماب 

o  ًاضطراب التعبٌر اللغوي النماب 

o  ًاضطراب فهم اللغة النماب 

  

  -: اللغة النمابًاضطراب إخراج 

أو قد  --األطفال الذٌن ٌعانون من هذا االضطراب ٌكون لدٌهم مشاكل فً القدرة على التحكم فً سرعة وتدفق الكالم     

سنوات ٌنطق " أّنب  6ٌتسترون خلف زمٌل ما إلصدار أصوات الكالم على سبٌل المثال ففً حالة "وابل" فقد ظل حتى سن 

% من األطفال قبل 01إخراج اللغة من االضطرابات الشابعة فً الطفولة ، حٌث تصل النسبة إلى  بدال من " أرنب" واضطراب

كما أنه شابع بٌن أقارب الدرجة األولى عنه بٌن عامة  0:  3سن الثامنة وٌكثر انتشاره بٌن الذكور عنه بٌن اإلناث بنسبة 

 -: الناس، ولتشخٌص وجود حالة اضطراب إخراج الكالم نالحظ اآلتً

o  سنوات فً نطق حرف " الباء" أو "التاء"  3فشل ثابت فً نمو استخدام أصوات الكالم المتوقع له مثل فشل طفل عمره

  "سنوات فً نطق حرف"الراء أو الشٌن أو التاء 6وفشل طفل عمره 

o  اضطراب عصبًلٌس سبب ذلك اضطراب بسبب النمو أو التخلف العقلً أو خلل السمع أو اضطراب آلٌات الكالم أو 

  

 -: اضطراب التعبٌر اللغوي النمابً

ٌعانً األطفال فً هذا االضطراب من عدم القدرة على التعبٌر عن أنفسهم أثناء الكالم ، ولذلك ٌسمً هذا االضطراب ب"     

وبالطبع  --خاطبة من هذا االضطراب حٌث أنها ُتسمً األشٌاء بأسماء  ----وتعانً الطفلة  -اضطراب التعبٌر اللغوي النمابً 

سنوات وال ٌستطٌع الحدٌث إال بجمل مكونة من  4فان هذا االضطراب ٌأخذ عدة صور مختلفة ، فالطفل الذى ٌبلغ من العمر 

فهؤالء ٌتم تشخٌص حالتهم  --سنوات وال ٌستطٌع الرد على األسبلة البسٌطة  6كلمتٌن فقط أو الطفل الذي ٌبلغ من العمر 

  اب التعبٌر اللغوي النمابًبأنهم ٌعانون من اضطر

 -: اضطراب فهم اللغة النمابً 

بعض األفراد لدٌهم صعوبة فً فهم بعض أوجه الكالم ، وٌبدو األمر وكأن عقلهم ٌعمل بطرٌقة مختلفة عن اآلخرٌن كما أن      

مثل الطالب الذي ال ٌستطٌع  إدراكهم لألمور ضعٌف، فهناك بعض الحاالت ال تستطٌع االستجابة والرد عندما تسمع اسمها أو

وٌجب أن نالحظ أن هؤالء ال ٌعانون من مشاكل فً السمع ولكنهم ال   معرفة االتجاهات أو التفرقة بٌن الٌمٌن والشمال،

ٌستطٌعون تمٌٌز بعض األلفاظ أو األصوات والكلمات والجمل التً ٌسمعونها، وأحٌانا ٌبدو وكأنهم ال ٌنتبهون لهذه الكلمات ، 

فان هؤالء األفراد ٌعانون من اضطراب فهم اللغة، والن استخدام وفهم اللغة مرتبطان ببعضهم البعض فان كثٌرا من  ولذلك

األفراد الذٌن ٌعانون من اضطراب فهم اللغة ٌكون لدٌهم أٌضا إعاقة فً التعبٌر اللغوي ، وبالطبع فان أطفال ما قبل المدرسة 

 ى إصدار األصوات والكلمات وبعض األخطاء النحوٌة أثناء حدٌثهم.. ٌكون لدٌهم بعض األخطاء فً القدرة عل
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وٌتحسن أغلب األطفال مع تقدم السن.  --ولكن إذا استمرت هذه األخطاء بعد التقدم فً السن فهنا ٌجب بحث األمر بدقة 

ة وٌكثر انتشاره بٌن % لدى األطفال فً سن المدرسة االبتدابٌ 01% إلى 3وٌتراوح معدل انتشار اضطراب فهم اللغة من 

 ،  0: 3الذكور عنه بٌن اإلناث بنسبة 

 

 -: وٌتم تشخٌص اضطراب فهم اللغة باآلتً

o   ًنقص فً ما ٌحصل علٌه الطالب من درجات بمقٌاس الفهم والتعبٌر اللغوي المقنن مقارنا بما ٌحصل علٌه من درجات ف

 القدرة الاللفظٌة فً اختبار ذكاء فردي مقنن

o  اب ٌتداخل بصورة هامة مع اإلنجاز الدراسً أو أنشطة الحٌاة الٌومٌة التً ٌلزم لها فهم اللغةهذا االضطر  

o  لٌس سبب هذا االضطراب تشوه النمو 

o   إذا وجد تخلف عقلً أو قصور الكالم أو الحركة أو اإلحساس والحرمان البٌنً فان القصور اللغوي ٌتعدى تلك المشكالت

  بكثٌر

  اً : اضطرابات المهارات األكادٌمٌةثانٌ

وٌعانً الطالب الذٌن ٌعانون من هذه االضطرابات بتأخر قدرتهم على القراءة والكتابة والقدرات الحسابٌة بسنوات عن 

 -: زمالبهم فً نفس السن وٌنقسم التشخٌص فً هذا االضطراب إلى

o  ًاضطراب القراءة النماب  

o  ًاضطراب الكتابة النماب  

o  ًاضطراب مهارة الحساب النماب  

  

 :( Dyslexia ) عسر القراءة -اضطراب القراءة النمابً 

، وهو نوع ٌنتشر بٌن األطفال حٌث أن معدل انتشاره  ( Dyslexia ) وهذا النوع من االضطراب ٌسمً أٌضا عسر القراءة     

ره بٌن أقارب الدرجة األولى عنه بٌن عامة الناس .. وهو % ، وٌكثر انتشا 8 - 2بٌن أطفال المدارس االبتدابٌة ٌقدر بحوالً 

وتكمن المشكلة والمسببات فً عدم القدرة على التحكم فً العملٌات  ----3:0أكثر انتشارا بٌن الذكور عنه بٌن اإلناث بنسبة 

 :العقلٌة التالٌة

o لصفحةتركٌز االنتباه على الحروف المطبوعة والتحكم فً حركة العٌنٌن خالل سطور ا . 

o  التعرف على األصوات المرتبطة بتلك الحروف  

o  فهم معانً الكلمات وإعرابها فً الجملة  

o  بناء أفكار جدٌدة مع األفكار التً ٌعرفها من قبل  

o  اختزان تلك األفكار فً الذاكرة  
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وتلك العملٌات العقلٌة تحتاج إلى شبكة سلٌمة وقوٌة من الخالٌا العصبٌة لكً تربط مراكز البصر واللغة والذاكرة بالمخ، 

والطفل الذي ٌعانً من صعوبة القراءة ٌكون لدٌه اختالل فً واحد أو أكثر من تلك العملٌات العقلٌة التً ٌقوم بها المخ 

أكتشف العلماء أن عددا كبٌرا من األطفال الذٌن ٌعانون من صعوبة القراءة ٌكون لدٌهم للوصول إلى القراءة السلٌمة ، وقد 

 :إعاقة مشتركة ، ومن تلك المشاكل

o  على سبٌل المثال فهو ال  ---ففً حالة الطفل  ---عدم القدرة على التعرف أو التفرقة بٌن األصوات فً الكلمات المنطوقة

وبعض األطفال اآلخرٌن ٌكون لدٌهم ---ع (  -ر -عندما ننطق له الحروف منفصلة ) ز  ٌستطٌع التفرقة بٌن كلمة ) زرع (

  صعوبة مع الكلمات ذات اإلٌقاع الواحد مثل بطة وقطة

o :لكنه ال  ----قراءة الكلمات التى مرت علٌه فى السابق   الطفل المصاب بعسر القراءة قد ٌستطٌع  التعرف على الكلمات

واذا كان التعلٌم المبكر للطفل ٌعتمد على النظر للكلمات ولفظها فانه قد ٌستطٌع ----بسط الكلمات الجدٌدة ٌستطٌع قراءة حتى ا

 .قراءة العدٌد من الكلمات ،لكنه فى هذه الحالة ٌتعرف علٌها من شكلها الكلى

o غٌر قادرٌن على التعرف على  استعمال الحروف كمكونات للكلمات : األطفال المصابٌن بعسر القراءة بشكل خطٌر قد ٌكونون

الحروف أو التمٌٌز بٌنها، أما األطفال المصابون بدرجة معتدلة من عسر القراءة فقد ٌتعرفون على الحروف كل على حدة من 

  . دون أن ٌقدروا على تجمٌعها لتكون كلمات

o ف بمفردها ال معنى لها بالنسبة ضعف تكوٌن الحروف : تكوٌن الطفل للحروف ضعٌف جدا حتى وهو ٌنسخ، و بما أن الحرو

  .إلٌه فإنها تفقد وحدة الشكل ، وبالتالى ٌعجز الطفل عن تكوٌنها

o :بالرغم من أن جمٌع األطفال الصغار ٌجب أن ٌتعلموا أٌن الٌمٌن وأٌن الٌسار، فإن معظهم   عدم معرفة الٌمٌن والشمال

شا ٌقع على جهة   الطفل أن إحدى ٌدٌه تسمى بالٌمنى وأن أى ٌفعلون ذلك عن طرٌق االكتشاف التدرٌجى ألجسادهم، فٌتعلم

هذه الٌد هو أٌمن ولٌس أٌسر، أما الطفل المصاب بعسر القراءة والذى ال ٌعرف ٌمٌنه من ٌساره فإنه ٌعجز عن التمٌٌز بٌن 

  .ذراعه الٌمنى وذراعه الٌسرى

o نت عقارب الساعة تشٌر إلى الساعة بالضبط أو بعدهاالصعوبة فى معرفة الوقت ، ألنه ال ٌستطٌع أن ٌمٌز ما إذا كا.  

o الصعوبة فى ربط ربطة العنق : أو أى عمل ٌدوى ٌتطلب معرفة الٌمٌن والٌسار.  

o  الصعوبة فى الحساب: معظمنا ال ٌعٌر هذا الموضوع إال القلٌل من األهمٌة ، ولكن رغم ذلك فإن معرفة الٌمٌن من الٌسار

  .حساب فعملٌات الضرب مثال تصبح كابوسا إذا ظهرت األرقام عشوابٌاً حٌوٌة بالنسبة إلى ال

o  قد تكون لدٌه صعوبات متفاوتة فى التعرف على أنواع أخرى من الرموز فعالمات الزابد والناقص والضرب والقسمة ٌحدث

  .فٌها خلط

  

راءة، ولحسن الحظ فقد توصل العلماء وقد وجد العلماء أن اكتساب هذه المهارات أساسٌة لكً نستطٌع تعلم الق      

المتخصصون إلى ابتكار وسابل لمساعدة األطفال الذٌن ٌعانون من عسر القراءة للوصول الكتساب تلك المهارات ومع ذلك فأنه 

دٌدة فإذا لم ٌستطٌع المخ تكون الصورة أو ربط األفكار الج -لكً تستطٌع القراءة نحتاج ألكثر من مجرد التعرف على الكلمات 

ولذلك تظهر األنواع األخرى  --مع تلك األفكار المختزنة بالذاكرة ، فأن القارئ سوف ال ٌستطٌع فهم أو تذكر األفكار الجدٌدة 

من صعوبات القراءة فً المراحل الدراسٌة المتقدمة عندما تنتقل بؤرة القراءة من مجرد التعرف على الكلمات إلى القدرة على 

 التعبٌر عن الكلمات
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 -:لكً ٌتم تشخٌص وجود اضطراب مهارة القراءة ٌجب إن نالحظ اآلتًو

o  نقص إنجاز القراءة عن المتوقع " كما ٌقاس بواسطة اختبار فردي مقنن" مع وجود مدرسة مناسبة وذكاء مناسب  

o  هذا النقص ٌتداخل مع اإلنجاز الدراسً أو األنشطة الحٌاتٌة الٌومٌة التً تتطلب مهارة القراءة  

o  لٌس سبب هذا القصور خلال سمعٌا أو بصرٌا أو مرضٌا عصبٌا  

o   األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب القراءة ٌكون لدٌهم شعور بالخجل واإلحساس باإلهانة بسبب فشلهم المستمر وتصبح

  هذه المشاعر أكثر حدة بمرور الوقت

 

 -: اضطراب الكتابة النمابً 

ولذلك ٌجب أال ٌكون هناك خلال عصبٌا أو   طٌع الكتابة إلى استخدام عدة وظابف من وظابف المخ،ٌحتاج اإلنسان حتى ٌست    

وظٌفٌا فى شبكة االتصاالت داخل المخ المسبولة عن المناطق التً تتعامل مع المعلومات المستخدمة فً الكتابة مثل اللغة 

مابً ٌمكن أن ٌحدث بسبب مشاكل فً أي من تلك األماكن وعلى والنحو وحركة الٌد والذاكرة.. ولذلك فان اضطراب الكتابة الن

الذي ٌعانً من عدم القدرة على التفرقة فً تسلسل األصوات فً الكلمة كان ٌعانً من مشاكل فً  -----سبٌل المثال فان الطفل 

اضطراب التعبٌر اللغوي اإلمالء أو ما ٌسمً " اضطراب الهجاء" ولذلك فان الطفل الذي ٌعانً من اضطراب الكتابة خصوصا 

من الممكن أن ٌصبح غٌر قادر على اكتساب كلمات جدٌدة مع الخطأ فً استعمال الكلمات وقصر الجمل واختالل فً التراكٌب 

  النحوٌة واالختصارات المخلة بالجمل

  

 -: اضطراب مهارة الحساب النمابً

الحسابٌة وتذكر الحقابق الحسابٌة مثل جدول الضرب وكذلك  تشمل مهارة الحساب القدرة على فهم وأدراك األرقام والعالمات

كل هذه العملٌات قد تكون صعبة لألطفال الذٌن  --القدرة على وضع األرقام فً صفوف وفهم ومالحظة العالمات الحسابٌة 

قام والمفاهٌم ٌعانون من اضطراب مهارة الحساب، وتظهر المشكلة فً سن مبكر فً صورة الصعوبة فً القدرة على فهم األر

  :الحسابٌة وٌعانى الطفل من اآلتى

o  صعوبة فً فهم المسابل الحسابٌة و تحوٌل المسألة الة على شكل قصة إلى أرقام.  

o   و ترتٌب األرقام -صعوبة فً معرفة و فهم الرموز الحسابٌة + أو  

o  صعوبة فً أداء عملٌات الجمع و الطرح و القسمة .  

o  أو -على العالمة الموضوعة هل هى  ضعف فى االنتباه +  

  

أما الصعوبات التً تظهر فً سن متأخر فتكون مرتبطة بعدم القدرة على التفكٌر الموضوعً فً المسابل الحسابٌة، وٌنتشر    

 -: % فً األطفال فً سن المدرسة االبتدابٌة وٌتم تشخٌص الحالة باآلت6ًاضطراب مهارة الحساب بنسبة 

o  اب أقل من المستوى المتوقع بدرجة ملحوظة " تقاس بواسطة اختبار فردي مقنن ، على أن ٌكون الطفل فً مهارة الحس

  مدرسة مناسبة ولدٌه قدرة ذكابٌة مناسبة

o  ٌتداخل االضطراب بدرجة ملحوظة مع اإلنجاز الدراسً أو األنشطة الحٌاتٌة الٌومٌة التً تحتاج مهارات حسابٌة  

o  االضطراب قصورا فً السمع أو البصر أو مرض عصبً لٌس السبب فً هذا  

 : المراجع 
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